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Dodatok k Zmluve o poskytovanĺ verejných služieb - balĺk
sluŽieb

uzavretá v zmysle zákona č. 35112011 z.z' o elektronických komunikáciách aprĺslušných ustanovenĺ zákona č. 513/1991 Zb' obchodného zákonnĺka vznenĺ
neskoršĺch pĺedpisov

(d'alej len ,,Dodatok'', ,,Dodatok k Zmluve o balĺku" alebo ,,Dohoda") medzi:

PODNIK

(d'alej len "Podnik") a

ÚČesľľĺĺx _ pnÁvrulcxÁ osoeľFYzlcKA osoBA - PoDNIKATEĽ

(d'alej len''Účastn ĺk'')

ŠľaĺurÁnNY oRGÁN l áxoľľĺÝ zÁsľupce / sPLNoMocNENA osoBA

ADRESAT - adresa zasielania Iistín

TABUĽKAč. í Mesačné

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

PREDMET DODATKU

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1 -79í 61 6208077
1 01 672s600
ĺ016725601
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ZMLUVNÝ DoKUMENT JE PoTREBNÉ poopĺsnŤ NA PoSLEDNEJ STRANE

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapĺsaný: o-bchodný register okresného súdu Bratislava l' oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, lČo: 35 763 469' DlČ:202O2t3893, lČ pre DPH: sK2020273893

Kód predaicu INS Detasovane Shop Rep 5127936 Kód tIačiva: 841

Zastúpený: Silvia Haburai

Obchodne meno /

Sídlo podnikania:
obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52' 06001 KeŽmarok 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: starosta@obecmalys lavkov.s k Kontaktné tel.č. 091 1 54031 7

rco: 3í984673 lC pre DPH:

Titu l/Meno/Priezvisko Ladislav Oravec
Ulica Súpisné číslo: orientačné číslo
Obec: PSC
Telefón: 091 I s4031 7 C.OP / Pasu: ldentity Card - ER301207

Obec Ma Slavkov
1Adresa zasi

b fakiurácie: faktúra
e e: í.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

1P - AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov A cra

Kontaktná osoba: Ladislav oravec Te|eíón: 0911540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52 060019927090248

zmluvy:
Slavkov

Názov telefónna služba
Gíslo zmluvy:
2028698733 '

Adresa umiestnenia: Gerlachovská 54i14, 06001 Malý Slavkov

Telefónne číslo: 0524525839 ' 14š'7<yuÄ LĺDK+
Typ pripoienial Telefónna pripojka - TP1
Program služby: Biznis linka S
Zobrazenie čĺsla volajúceho užĺvatel'a cLlP
Službv presmerovania s parametrom prenosu B čísIa
S!užbv viaceÚch uŽívatel'ov
Zvereinenie v telef' zozname; Žiadam o zvereinenie
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť

EUR1. - 30. mesiacaBiznis linka S Akciová cena atná
Základ pre výpočet ZP za poru 90,00 EUR.

viazanosti
Zmluvn



1) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚoRJov: Podnik sa zaväzuje spÍacúvať osobnó údaje výlučne na účely, na ktoré boli zĺskané. V prĺpade zmeny Účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyŽiada osobitný súhlas. Viac infol'máciĺ o pouŽĺvanĺ osobných údajov možno ná|sť na
www.telekom.sldosobne-udaje.

2\ Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade zmeny sadzby dane z pĺidanej hodnoty j€ Podnik opráVnený ktorúkolVek z konečných cien sluŽieb Podniku upraviť tak,
Že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čáso Vzniku daňovsj povinnosti Podniku.

3) Vo Vzt'ahu k SluŽbám, pri ktoďch je V Tabuľke č. 1 k potožke ,,NázoV sluŽby" uvedené ,'Aktivácia" sa týmto dokumentom uzatvára zmluva na dobu neurčitú.

4) Táto zmĺuva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpĺsania zmluvnými stranami' V prĺpade, že je Účastnĺk povinný v zmysle s 5a ods. 7 zákona i'
211l2o00 Z, z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektoých zákonov (zákon o slobod€ informáciĺ) v znenĺ neskoršich predpisov
zverejnit'Zmluvu, nadobúda láto Zmluva platnosť dňom jej podpĺsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia pĺsomneho potvrdenia o zverejnenĺ tejto Zmluvy Účastnlkom Podniku, ktoni'týmto zároveň poŽadujg takéto pĺsomné potvrdenie o zverejnenĺ tejto
Zmluvy.

5) Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balĺku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných sluŽieb (d'alej
len "Všeobecné 

podmienky"), osobitnými podmienkami prg poskytovani€ služisb Televizie' osobitnými podmienkami pÍ9 poskytovanie sluŽieb lnternetového
prístupu alebo osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasowj'ch služieb v záVislosti od toho, klore SluŽby sú na základe tejto zmluvy o balĺku Účastnlkovi
poskytované, tvoriace prĺlohu Všeobecných podmienok, obchodnými podmienkami na preda} a nájom koncoých zariadenĺ prĺpadne d'alšie osobitné podmienky
Vydane Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie sluŽieb poskylovaných na základe lejto zmluvy o balĺku (dalej |en 'osobitné 

podmienky") a
cennĺkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cennlka (ďalej len ,,cennĺk")' ktoré sa ako neoddelileľné súfusti tejto zmluvy o balĺku
zaväzujem dodrŽiavať. Svojĺm podpisom potvrdzujem (i) pr€Vzatie Všeob€cných podmienok, osobitných podmi6nok a cgnnlka' (ii) Že si záVäzne objednávam v
tejto zmluv€ o baliku špecifikované SluŽby, (iii) Že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o balĺku. Vyhlasujem, Že som
bol oboznámený Podnikom, Že aktuálne informácie o pIalných cenách za sluŽby je moŽné zlskať V aktuálnom cenniku doslupnom na www'telekom.sk alebo
inej internetovej stÍánke Podniku' ktorá ju v budúcnosti nahradĺ a na predajných miestach Podniku.

6) Podnik a Úeastnĺx sa dohodli na určenĺ dôVodov podstatnei zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dôvody sÚ obsahom časti Všeobecných podmisnok pre
poskytovanie verejných sĺuŽieb Podniku, upravujúcej Zmenu Dodalku k zmluve o baliku.

V Bratislave, dňa 28'11.2020 v.... ľ*.(on.... J'!ĺ.''k*--.ĺ...
ana., 0,k.,.,.1.?.,...?. o. i .p-,.

obec }ĺalý Slar'kol
Gerlachĺ-lr'ská 52
(]6t) 01 \íaIÝ Slar'kor

1?C Firma / meno priezvisko zákaznika
obec Malý Slavkov

Kód objednávky: 1 -7 9161 620807 7
v0.1 6.01 6-20201 028-10:50:24
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